
 
 

 
Her efter det værste Corona har lagt sig, er det tid til en tema/netværksaften for for-
ældre der har mistet et barn af cancer. 
 

Næste møde bliver: 
 

Tirsdag, den 21. september 2021, klokken 18:15 – ca. 21:00 
 

Mødet foregår som sædvanlig i Sundhedshuset, Nørre Alle 45, 2200 København N.  
 

 

Der er gode parkeringsforhold, blandt andet på bagsiden af huset, men husk at benytte 

parkeringsautomaten(dyrekøbt erfaring). 
 

Denne temaften bliver med en foredragsholder, nemlig psykolog Bo Snedker Boman: 
 

’De andre’ 
Hvad sker der imellem os mennesker, når vi sørger?   

Hvad kan vi forvente af andre mennesker og hvad er rimeligt at forvente?  
Skal de spørge os - eller skal vi selv melde ud, hvad vi har brug for ?  

Hvordan kan de gætte, hvordan vi har det og hvad vi har brug for, når vi ikke selv ved, hvad 
den næste time, dag, måned bringer? 
Hvor ligger byrden for den kæmpe opgave det er, at sørge og være omkring en sørgende og 

hvordan gør man?  
 

’De Andre’ er et foredrag og et oplæg om, hvordan sorg er et fintmasket samarbejde mellem 

den sørgende og omgivelserne og hvordan man kan justere og afstemme forventningerne til 
hinanden uden at overtræde grænser eller blive skuffet.  
 

Bo Snekder Bomann er psykolog og har arbejdet i sundhedsvæsnet i 20 år med kræft og død og 

sorg og ulykker – og sideløbende haft sin egen praksis i Hellerup og Helsingør. 
https://bosnedkerboman.dk  
 

Et andet af formålene ved denne aften, er at vi skal hygge os i dette specielle fælles-

skab, danne netværk, men også at vi skal lære øvrige familier at kende.  
 

De fleste vil sandsynligvis erfare, at de ikke er alene om den store sorg- og alle de ned-

ture som det at miste et barn medfører, men også at det kan lykkedes at komme videre 
i tilværelsen uanset hvor håbløst det hele ser ud.  
 

Foreningen sørger for sandwich og drikkevarer.  
 

Har I kendskab til forældre der også har mistet et barn, men som vi ikke kender i for-

eningen, må I meget gerne give dem en kopi af dette brev. 
 
 

Tilmelding via hjemmesiden www.cancerbarn.dk med oplysning om navn og antal per-
soner senest 15. september 2021. Sidste øjebliks tilmelding/afmelding mobil 20 30 09 

05. 
 

Såfremt du ikke er færdigvaccineret mod Corona skal du medbringe en test som er un-
der 72 timer.  

https://bosnedkerboman.dk/
http://www.cancerbarn.dk/

